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PROJEKT „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie
dębickim (VI)” - AKTUALIZACJA INFORMACJI
PUP w Dębicy Data publikacji: 09.03.2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Dane na 15.06.2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2020 r. realizuje projekt
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie
dębickim (VI)"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego
Rekrutacja do projektu
Aktualnie trwające nabory
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Dębicy.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących
z
rolnictwa.
Okres

realizacji

projektu:

01.01.2020

r.

do

31.12.2020

r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30
urodzin),
tj.:
1) osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z grup:
osoby
powyżej
50
roku
życia
(od
dnia
50
urodzin),
osoby
z
niepełnosprawnościami,
kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy, wliczając w to również okres przed rejestracją w
urzędzie),
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie na poziomie
szkoły
średniej).
2) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub
członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha przeliczeniowych, które chcą
odejść
z
rolnictwa.
3) osoby samozatrudnione prowadzące własną działalność gospodarczą.
https://debica.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=y3Cyzrcg&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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4)
pracownicy
wypłacono

przedsiębiorstw/organizacji
pozarządowych,
dofinansowanie.

którym

W ramach projektu do 15.06.2020 r. wsparciem objęto 33 osoby w wieku 30 lat i
więcej,
w
tym:
22
kobiety,
1
osobę
zamierzającą
odejść
z
rolnictwa,
1
osobę
powyżej
50
roku
życia,
1
osobę
z
niepełnosprawnościami,
15
osób
długotrwale
bezrobotnych,
20
osób
z
niskimi
kwalifikacjami
zawodowymi.
- osoby samozatrudnione prowadzące własną działalność gospodarczą i
pracownicy przedsiębiorstw/organizacji pozarządowych, którym wypłacono
dofinansowanie
zostaną
wykazane
w
kolejnych
kwartałach.
W
ramach
projektu
realizowane
są
następujące
zadania:
1.
Prace
interwencyjne
–
do
pracy
skierowano
18
osób;
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – poradą
zawodową
przed
otrzymaniem
dotacji
objęto
8
osób
;
3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –
realizacja
w
przyszłych
kwartałach;
4.
Staże
–
do
odbycia
stażu
skierowano
7
osób.
Dodatkowo w ramach projektu udzielane jest dofinansowanie części kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
dla
przedsiębiorców
samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla
przedsiębiorców/organizacji pozarządowych w ramach tarczy antykryzysowej
w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków
pandemii
COVID-19.
Do 15.06.2020 r. 298 przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników (osobom
samozatrudnionym powyżej 30 roku życia) prowadzącym własną działalność
gospodarczą Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy wypłacił 815 620,00 zł.
Do 15.06.2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający pracowników złożyli 50 wniosków o
dofinansowanie, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy wypłacił 756 702,24 zł z
przeznaczeniem na wypłatę części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionych tam pracowników
powyżej 30 roku życia.
Priorytetowo kierowani do udziału w projekcie będą rolnicy i członkowie ich
rodzin, którzy chcą odejść z rolnictwa
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które
zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych przez
OPS/PCPR w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach
Działania 7.4 RPO WP (opieka żłobkowa dzieci do lat 3) kwalifikujący się do objęcia
wsparciem.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Informacje o projekcie
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2020 r. realizuje projekt
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie
dębickim (VI)"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego
Rekrutacja do projektu
Aktualnie trwające nabory
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Dębicy.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących
z
rolnictwa.
Dodatkowo w ramach projektu udzielane jest wsparcie dla osób
samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz
pracowników
przedsiębiorców/organizacji
pozarządowych
w
zakresie
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19 w
ramach
tarczy
antykryzysowej.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wartość projektu: 4 409 296,94 zł
Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30
urodzin), tj.:
1) osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z grup:
- osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy, wliczając w to również okres przed rejestracją w
urzędzie),
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie na poziomie
szkoły średniej).
2) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub
członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha przeliczeniowych, które chcą
odejść z rolnictwa.
3) osoby samozatrudnione prowadzące własną działalność gospodarczą.
4) pracownicy przedsiębiorstw/organizacji pozarządowych, którym
wypłacono dofinansowanie.
Proces rekrutacji uczestników zakończy się 31.12.2020 r.
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4/5

09.08.2020
þÿPROJEKT Aktywizacja osob powyzej 29 r.z. pozostajacych bez pracy w powiecie debickim (VI) - AKTUALIZACJA INFORMACJI

Skierowanie osoby bezrobotnej do uczestnictwa w projekcie musi wynikać z
Indywidualnego Planu Działania (IPD obligatoryjnie).
W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osób w wieku 30 lat i więcej, w
tym:
- kobiet,
- rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa,
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Prace interwencyjne;
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
4. Staże,
5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla przedsiębiorców/organizacji pozarządowych w ramach Tarczy
antykryzysowej COVID-19.
Priorytetowo kierowani do udziału w projekcie będą rolnicy i członkowie ich
rodzin, którzy chcą odejść z rolnictwa
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które
zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych przez
OPS/PCPR w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach
Działania 7.4 RPO WP (opieka żłobkowa dzieci do lat 3) kwalifikujący się do objęcia
wsparciem.
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